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ENGLISH ABSTRACT
Writing has an important role in maintaining knowledge. Even Arabic calligraphy has a role
as a means to keep Arabic writing well and correctly readable. With a good Arabic writing,
the author's ideas can be conveyed well to the reader. Arabic Language Education students
who are taking tahsin kitabah naskhi courses face two basic problems, namely the limited
learning media and the low quality of writing. This study aims to describe the effectiveness of
the "Kitabahku" product that was tested on them. Researchers used the R&D method, collected
data using a questionnaire technique and analyzed using t-test to test the product. The results
of this study indicate that the product in question is effective with the t-test value before being
58 and after 93. Based on the t-table with an average of 0-5% (2.14), this study shows a higher
value than the t-table with a value of 8.1.
Keywords: Android, Naskhi Calligraphy, Learning Media.
INDONESIAN ABSTRACT
Tulisan memiliki peran yang penting dalam menjaga ilmu pengetahuan. Pun juga kaligrafi
arab memiliki peran sebagai sarana untuk menjaga agar tulisan Arab dapat dibaca dengan
baik dan benar. Dengan adanya tulisan arab yang baik, maka ide penulis dapat tersampaikan
dengan baik kepada pembaca. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab yang sedang menempuh
mata kuliah tahsin kitabah naskhi menghadapi dua masalah dasar, yaitu terbatasnya media
pembelajaran dan kualitas tulisan yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan keefektifitasan produk “Kitabahku” yang diujikan kepada mereka. Peneliti
menggunakan metode R&D, mengumpulkan data dengan teknik angket dan analisisnya
menggunakan t-tes untuk menguji produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk
yang dimaksud efektif dengan nilai t-tes sebelum adalah 58 dan setelahnya 93. Berdasarkan
t-tabel dengan rata-rata 0-5% (2,14), penelitian ini menunjukkan nilai lebih tinggi dari pada
t-table dengan nilai 8,1.
Kata kunci: Android, Kaligrafi Naskhi, Media Pembelajaran,.

املقدمة

 هلا دورة.)Hasani, 2013(إن الكتابة هلا وظيفة أساسية للمدرسة االبتدائية ومن أبرز مسؤوليتها
 وهي. بينما هي فن من فنون اللغة كفن املقابل للقراءة،كبرية يف خواص االنسان اليت مييز هبا عن احليوان
 وأهنا.)Mahmud, 2019( من أهم وسائل االتصال بني البشرية مثل املرسالت أو املقاالت او البطاقات
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أداة حلفظ العلم و لتعبري الكتايب يف فكر الطالب إما لفظيا كان أم أسلواب ( )Juniarti, 2020وإما من
جمل رسم إمالئي أي جتويد خطي (.)Muhammad Atha, 2006
وجتدر االشارة إىل أن اخلط هو وسيلة للتصال الكتايب والتعبري ،وهو وسيلة لكتابة الصحيحة
وأداة لتسهيل القراءة .ابخلط اجلميل ،يساعد الكاتب كتابة أفكاره وميكن قراءهتا بسهولة .بل عكسه،
إذا كانت الكتابة رديئة فصعبت القراءة وفهمه فتعذر الوصول إىل االهداف املرجو من أفكار ومعان
( .)Muhammad Atha, 2006ولذلك أكد مدكور أن الرسم الكتايب السليم واخلط الواضح حمتاجني اىل
حتصيل املعاين يف الكتابة ميكن فهمها ( .)Madkur, 2000وقد أكد ربه أن مهارات الكتابة ابخلط العريب
لن تتم دراسته يف وقت واحد بل حيتاج إىل زمان طويل ،ألن اخلط كعلم وفن واتريخ ( Abdah Rabah,
 . ).t.tوللخط عدة انواعه كخط الرقعة والديواين والديواين اجللي والتعليق والنسخي والثلث ( Derman,
 ، )1990ولكن حمور اهتمام عند املعلمني تدريسها يف مداسهم ابسلوب خط الرقعة والنسخي ( Salim
 .)Afifi, 1994هذان اخلطان يدرس عديدا من املدارس والكليات (.).Abdah Rabah, t.t
مع هذه التحديدات ،بعد اهتمام الباحث واملقابلة مع بعض الطالب مبا جرى يف الواقع فإن
مستوى مهارة كتابة اخلط العريب للطلبة بقسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة كياهي أمحد صديق االسالمية
احلكومية جبمرب منخفضة .مع أن مهارة الكتابة اخلطية تكمل مهارة الكتابة جبانب مهارة الكتابة يف
اإلمالء واإلنشاء ( .)Hermawan, 2014وذلك بسبب بعض الطالب كانو متخرجني من املدارس الوطنية
حىت مستوى كتابتهم مل تكون جيدة ألهنم صعبوا يف فهم املادة ومل تكون لديهم وسائل التعليمية ودراية
كافية .وأكد رئيس قسم تعليم اللغة العربية  SAأن احملاضرين املتخصصني ابخلط يف هذه اجلامعة قليل
مع أن لتعليم اخلط له حماضر خاص .ومن مث أهنم صعبوا يف كتابة العربية مع أهنم كانوا مسلمني غري
العرب الذين يكتبون ابحلروف الالتيين ( .)Muhammad Atha, 2006لذا ،تطوير التطبيق املتعلق هبذه
املسئلة مهم لتعليم اخلط النسخي التعويدي هلؤالء الطلبة.
وقد سبق عديد من الباحثني املتقاربة بتطوير التطبيق يف اخلط العريب مثل البحث الذي قام به
دارايدي بتطوير التطبيق ” “kelkإذ أنه ارتكز على تصميم التطبيق ابختيار اخلطوط العريب املوجودة لتعليم
اخلط حنو هذا التطبيق ( .)Dariyadi, 2015حبث آخر الذي قام به فطراينطو مبناقشة إىل تطوير تعليم
اخلط العريب ابستخدام أدوب فتوشوف ” “Adobe Photoshopالذي مت تطبيقه عرب الفديوهات لدراسة
اخلطوط العريب املتنوعة والزخرفة االسالمية ( .)Fitrianto, 2012من البحوث السابقة ليس هناك أي حبث
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يف فعلية تطبيق ابستخدام برانمج مكروسوب فوير فوين و ويبسيت  2أفيك أندويد بويلدير يف تعليم
اخلط النسخي التعويدي.
وهدف الباحث هذه الدراسة اىل معرفة فعلية التطبيق وذلك ابختبارها إىل الطالب بقسم تعليم
اللغة العربية ابجلامعة كياهى احلاج أمحد صديق االسالمية احلكومية جبمرب ابستخدام االستبانة ومت حتليلها
بصيغة التاء ) .(t-testهذا االختبار يكون دليال ملعرفة فعلية التطبيق حنو املستخدمني.
منهجية البحث
قام الباحث إجراءت البحث والتطوير على أساس منوذج أدي ” “ADDIEاليت يستخدمها كثريا
من الباحثني لتطوير االنتاج .)Rahmat & Mirnawati, 2020(.ويتضمن هذا النموذج من مخس خطوات:
حتليل وتصميم وتطوير وتطبيق وتقومي .)Tegeh & Kirna, 2013( .استخدم الباحث هذه اخلطوات يف
هذا البحث اال التقومي.

(اجلدول)1 :
خطة إجراءات تطري بنموذج ّأدي ”"ADDIE

حتليل

تصميم
تطوير

تقومي
تطبيق

شرح الباحث هذه االجراءات اخلمسة بنموذج ّأدي ” "ADDIEكما يلى :أوال ،حتليل االحتياجات
وهي اجراء املقابلة مع بعض الطالب يف قسم اللغة العربية ملعرفة خصائص الطالب واملادة التعليمية
ووسائل تعليم املستخدمة وطريقة تعليمها واختبارها واملشكالت الىت يواجه املدرس يف عملية التعليم.
اثنيا ،التصميم هو املرحلة اليت صممه الباحث يف تصميم اإلنتاج من املعلومات املستخدمة لتخطيط.
عد الباحث عدة تصميمات ،وهي القصة املصورة ( ،)Supriatna, 2016رسم بياين ( Dwi Surjono,
 )2017ومجع املواد ) .(Anisa dkk., 2014اثلثا ،التطوير :وأما هذه اخلطوة فقام الباحث بتطوير وسائل
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تعليم اخلط النسخي التعويدي ابستخدام التطبيق على أساس أندرويد لطالب اجلامعي يف قسم تعليم
اللغة العربية .رابعا ،التطبيق :أي جتربة اإلنتاج ،يف هذه اخلطوة قام الباحث التجربة من انحية فعالية املنتج
بتوزيعه اىل  15طالبا من عدد الطالب  150بقسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب من
مرحلة  2019بتقنيق عينة عشوائية بسيطة .وأما أسلوب مجع البياانت الذي أخذه الباحث بطريقة
االستبانة واالختبار .وأما أسلوب حتليلها بطريقة الكمية من نتائج استبانة االختبار .T-Test
لتأكيد من ثبات الوسيلة التعليمية ،قام الباحث ابإلختبار التائي ( )t-testهذا الرمز استخدمه
الباحث إلختبار – التائي (: (Ananda, 2018))t-test

البيان:
Md

 :متوسطة االحنراف بني اختبارين (اختبار القبلي
والبعدي)

∑X2d

 :احلصول املربعة من احنراف نتيجة كل الطالب

N

 :عدد أفراد العينة

(اجلدول)2 :
قرار يف معرفة فعالية التجربة
( t-testاإلختبار التاء) > (أعلى من) ( t-tableاجلدول التاء) = كانت التجربة انجحة
( t-testاإلختبار التاء) < (أدىن من) ( t-tableاجلدول التاء) = كانت التجربة فاشلة
البحث واملناقشة
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حتليل االحتياجات
بدأ الباحث ابملقابلة الشخصية مع بعض الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية الذين يتعلمون اخلط
النسخي يف اجلامعة كياهي احلاج أمحد صديق جبمرب .عرف الباحث من الطلبة ابسم  LAإذ أهنا تواجه
املشكلة يف هذا التعليم وهي صعوبة فهم املادة لعدم الشرح الدقيق يف كيفية كتابة اخلط النسخي حىت
حتتاج إىل شرح املزيد لتسهيل يف فهمها .وذلك أكد  NKأن تعليم اخلط النسخي جيري عرب النيت وأن
احملاضرة صعبت يف مسرية التعليم السيما يف حمافظة عملية الكتابة لدى الطالب .وابلتايل أكدت LA
على أن وسائل التعليم حمدودة وذلك فقد ابلكتاب املقرر وليس هناك وسائل األخرى املستخدمة مثل
يوتب أي التطبيق عرب أندرويد.
تصميم اإلنتاج وتطويره.
بدأ الباحث تصميم اإلنتاج وذلك ابستخدام القصة املصورة ورسم بياين وجتميع املواد املتعلقة
لتطوير التطبيق .يف املرحلة القصة املصورة ،مسى الباحث عنوان التطبيق Kitabahku (Aplikasi menulis
) Arab untuk Pemulaتضمن فيه من ستة عناصر الربانمج ،تعين املقدمة وطريقة االستخدام وحتميل
ورقة التمرين واملواد والتمرين وامللحوظة.

(الصورة)1 :
تصميم الصفحة الرئيسية
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هيكال شجرااي يناسب احتياجات املنتج .يصف ما
وأما يف تصميم رسم بياين ،استخدم الباحث ا
يلي املخطط االنسيايب الذي استخدمه الباحث يف تصميم تطبيق وسائل تعليم اخلط النسخي التعويدي
على أساس أندرويد ابلتطبيق على الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية.
(الصورة)2 :
تصميم الصفحة الرئيسية

مث يف مجع املواد ،أخذ الباحث املواد التعليمية اليت مت حبثها مأخوذة من كتاب الطريقة احلميدية
يف حتسني الكتابة اإلعتيادية لبلعيد محيدي الذي استخدمه الطالب بقسم اللغة العربية يف اجلامعة
اإلسالمية احلكومية مجرب .وأما املواد التعليمية فتطويرها على شكل وسائل تعليم ابلتطبيق على أساس
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أندويد مأخوذة من هذا الكتاب ومن كتاب حتسني الكتابة العربية للمبتدئني بكلية املعلمني اإلسالمية
مبعهد دار السالم للرتبية اإلسالمية احلديثة كونتور فونوروكو.
يف هذا البحث ،مجع الباحث املواد التعليمية اليت مت تطويرها اىل املرحلة بعدها .فنسخ الباحث املواد
التعليمية مرة أخرى من الكتب املذكورة لتكون املادة متاما ودقة عند عملية التطوير ومناسبا مع احتياج
املنتج .فجمع الباحث املواد حسب ترتيبها بطريقة ) (Groupيف كتابة املفردات وبطريقة املتشاهبات يف
كتابة املركبات وكذلك كتابة التمرين بعد مادة الدرس من الدرس األول إىل الدرس الثامن مع شرحها
ابللغة اإلندونيسيا لتكون املادة سهلة فهمها.
بعد مجع الباحث ادوات ما تتعلق بتصميم اإلنتاج ،فبدأ الباحث يعمل واجهة املستخدم ابلربانمج
 power pointلتصنيع التطبيق ،ومن أجل ذلك أخذ الصورة لربانمج األساسي والفرعي حنو التطبيق
استخدم برانمج .Corel Draw X5
(الصورة)3 :
الصفحة الرئيسية بربانمج مكروسوب فوير فوين

)(Microsoft Power Point

بعد مت التصميم التطبيق حنو برانمج  ،power pointقام الباحث عملية حتويل الربانمج
ابستخدام جاهزة أي سفرينج سويت .(I-spring suite 8) 8
(الصورة)4 :
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حتويل الربانمج من تصميم جباهزة مكروسوب فوير فوين
) (Microsoft Power Pointإىل جاهزة

)(html

هذا التحويل ليكون التطبيق صاحلا جيري إىل برانمج عند اهلواتف الذاكية ،كما سبق عديد مبا
فعل من الباحثني (ماتريدي .)2021 ,ويف هناية املطاف ،اخذ الباحث من تصميم ) (htmlاىل التطبيق
ابستخدام الربانمج ويبسيت  2أفيك أندويد بويلدير ) (Website 2 APK Android App Builderليكون
التطبيق صاحلا يف اجرائه حنو اهلواتف.
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(الصورة)5 :
تطبيق الربانمج حنو اهلواتف الذاكية

االختبار
من أجل معرفة فعالية التطبيق ،اخترب الباحث إىل مخسة عشرة طالب بقسم تعليم اللغة العربية
بتقنية االختبار القبلي والبعدي .وفيما يلي جمموع نتائج استبانة االختبار:
الرقم

اإلختبار
القبلي

)(X1

اإلختبار
البعدي

)D = (X2-X1

)(X2

اجملموع

870

1390

520

املعدل

58

93

35

Xd (D)Md

X2 d

3975

من هذه البياانت ،تبني أن معدل لنتيجة اإلختبار القبلي ) ،58 = (Yومعدل لنتيجة اإلختبار
البعدي )(X

= ،93واملعدل الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي ) 35 = (Mdمن الرمز اآليت:

Md = 35

520
15
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وجمموع مربع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي  ،3052وعدد العينة يف اإلختبار 15
طالب ،فوجدت قيمة  t-كما تلي:
35





= t − test


3975

) 15(15 − 1


35
3975

= t − test

210
35
18,9
35
4,3

= t − test
= t − test

t − test = 8,1

وابلتايل ،قرر الباحث بني النتيجة املكشفة من الصيغة  t-testوالنتيجة املعينة يف جدول درجة
الصدق .إذا كانت النتيجة املكشفة من الصيغة  t-testمستواي أي أعلى من النتيجة املعينة يف جدول
درجة الصدق دلت على أن نتيجة التجربة يف التعليم هي فعالية ،وإذا كانت العكس منها دلت اهنا
فاشلة .على أساس نتائج السابقة ،حصلت نتيجة اإلختبار التاء  t-testاحلساب تعين =  8,1واجلدول
التاء  t-tableمع النتائج املقررة يف الدرجة  14 =1-15 = N-1 = %5تعين= .2,14فصارت نتيجة
اإلختبار التاء  t-testتعين =  8,1أعلى من واجلدول التاء  t-tableتعين= ،2,14دلت على أن وسائل
تعليم اخلط النسخي التعويدي على أساس أندرويد ابلتطبيق فعالية لرتقية كفاءة كتابة اخلط النسخي
التعويدي على الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب.
اخلالصة
اعتمادا على البياانت السابقة ،استنتج أن التطبيق ” “Kitabahkuابستخدام أندرويد لتعليم اخلط
النسخي التعويدي للطالب بقسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة كياهي احلاج أمحد صديق االسالمية
احلكومية جبمرب مت تصميمه ابستخدام الربانمج  power pointو

I-spring suite
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و .Website 2 APK Androidوقد مت جتربته حنو الطالب ودل أن هذا التطبيق فعال من خالل احلصول
على درجات االختبار القبلي بنتيجة  58واالختبار البعدي بنتيجة  .93بناءا على قرار جدول اإلختبار
) tableقيمة بنسبة  ،)2,14( %5-0حصل هذا املنتج على قيمة أعلى من جدول اإلختبار
بنتيجة .8,1
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